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English
Safety and important 
notice
Read and understand all instructions before you 
use this Blu-ray disc/ DVD player. If damage is 
caused by failure to follow the instructions, the 
warranty does not apply.

Safety
Risk of electric shock or fire!
•	 Never expose the product and accessories 

to rain or water. Never place liquid 
containers, such as vases, near the product. 
If liquids are spilt on or into the product, 
disconnect it from the power outlet 
immediately. Contact Philips Consumer Care 
to have the product checked before use.

•	 Never place the product and accessories 
near	naked	flames	or	other	heat	sources,	
including direct sunlight.

•	 Never insert objects into the ventilation 
slots or other openings on the product.

•	 Where the mains plug or an appliance 
coupler is used as the disconnect device, 
the disconnect device shall remain readily 
operable.

•	 Batteries (battery pack or batteries 
installed) shall not be exposed to excessive 
heat	such	as	sunshine,	fire	or	the	like.

•	 Disconnect the product from the power 
outlet before lightning storms.

•	 When you disconnect the power cord, 
always pull the plug, never the cable.

Risk of short circuit or fire!
•	 Before you connect the product to the 

power outlet, ensure that the power 
voltage matches the value printed on the 
back or bottom of the product. Never 
connect the product to the power outlet if 
the voltage is different.

Risk of injury or damage to the product!
•	 Visible and invisible laser radiation when 

open. Avoid exposure to beam.
•	 Do not touch the disc optical lens inside 

the disc compartment.
•	 Never place the product or any objects 

on power cords or on other electrical 
equipment.

•	 If the product is transported in 
temperatures below 5°C, unpack the 
product and wait until its temperature 
matches room temperature before 
connecting it to the power outlet.

Risk of overheating!
•	 Never	install	this	product	in	a	confined	space.	

Always leave a space of at least four inches 
around the product for ventilation. Make sure 
that curtains or other objects never cover 
the ventilation slots on the product.

Risk of contamination!
•	 Do not mix batteries (old and new or 

carbon and alkaline, etc.).
•	 Remove batteries if they are exhausted or 

if the remote control is not to be used for 
a long time.

•	 Batteries contain chemical substances, they 
should be disposed of properly.

Risk of swallowing batteries!
•	 The product/remote control may contain a 

coin type battery, which can be swallowed.
•	 Keep the battery out of reach of children 

at all times!

Class II equipment symbol:

 
This symbol indicates that this product has a 
double insulation system.

 
CLASS 1

LASER PRODUCT

BDP2285_98_UM_V1.0.indb   2 3/7/2014   1:58:22 PM



3

Care of the environment

 
Your product is designed and manufactured 
with high quality materials and components, 
which can be recycled and reused.
Never dispose of your product with other 
household waste. Please inform yourself about 
the local rules on the separate collection of 
electrical and electronic products and batteries. 
The correct disposal of these products helps 
prevent potentially negative consequences on 
the environment and human health.
Your product contains batteries, which cannot 
be disposed of with normal household waste.
Please inform yourself about the local rules on 
separate collection of batteries. The correct 
disposal of batteries helps prevent potentially 
negative consequences on the environment and 
human health.
Please visit www.recycle.philips.com for 
additional information on a recycling center in 
your area.

Copyright

  
This item incorporates copy protection 
technology that is protected by U.S. patents 
and other intellectual property rights of 
Rovi Corporation. Reverse engineering and 
disassembly are prohibited.
This product incorporates proprietary 
technology under license from Verance 
Corporation and is protected by U.S. Patent 
7,369,677 and other U.S. and worldwide 
patents issued and pending as well as copyright 
and trade secret protection for certain aspects 
of such technology. Cinavia is a trademark of 
Verance Corporation. Copyright 2004-2013 
Verance Corporation. All rights reserved by 

3D health warning
•	 If you or your family has a history of 

epilepsy or photosensitive seizures, consult 
a medical professional before exposing 
yourself	to	flashing	light	sources,	rapid	
image sequences or 3D viewing.

•	 To avoid discomfort such as dizziness, 
headache or disorientation, we 
recommend not watching 3D for extended 
periods of time. If you experience any 
discomfort, stop watching 3D and do 
not immediately engage in any potentially 
hazardous activity (for example driving a 
car) until your symptoms have disappeared. 
If symptoms persist, do not resume 
watching 3D without consulting a medical 
professional	first.

•	 Parents should monitor their children 
during 3D viewing and ensure they do not 
experience any discomfort as mentioned 
above. Watching 3D is not recommended 
for children under 6 years of age as their 
visual system is not fully developed yet.

Care for your product
•	 Do not insert any objects other than discs 

into the disc compartment.
•	 Do not insert warped or cracked discs into 

the disc compartment.
•	 Remove discs from the disc compartment 

if you are not using the product for an 
extended period of time.

•	 Only	use	microfiber	cloth	to	clean	the	
product.
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Verance. Reverse engineering or disassembly is 
prohibited.

Cinavia notice
This product uses Cinavia technology to 
limit the use of unauthorized copies of some 
commercially-produced	film	and	videos	and	
their soundtracks. When a prohibited use of an 
unauthorized copy is detected, a message will 
be displayed and playback or copying will be 
interrupted. 
More information about Cinavia technology 
is provided at the Cinavia Online Consumer 
Information Center at http://www.cinavia.com. 
To request additional information about Cinavia 
by mail, send a postcard with your mailing 
address to: Cinavia Consumer Information 
Center, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, 
USA.

Open source software
Philips Electronics Hong Kong Ltd. hereby offers 
to deliver, upon request, a copy of the complete 
corresponding source code for the copyrighted 
open source software packages used in this 
product for which such offer is requested by 
the respective licenses. 
This offer is valid up to three years after 
product purchase to anyone in receipt of this 
information. To obtain source code, please 
contact open.source@philips.com. If you prefer 
not to use email or if you do not receive 
confirmation	receipt	within	a	week	after	mailing	
to this email address, please write to “Open 
Source Team, Philips Intellectual Property & 
Standards, P.O. Box 220, 5600 AE Eindhoven, 
The Netherlands.” If you do not receive timely 
confirmation	of	your	letter,	please	email	to	the	
email address above.
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繁體中文
安全性與重要說明
請先閱讀並瞭解所有指示，再使用此藍光
光碟/DVD 播放機。 未遵守指示而造成的
損壞，恕不在保固責任範圍內。

安全

電擊或火災的風險！
•	 請勿讓產品及配件暴露在雨或水中。 

請勿將花瓶等液體容器放置在產品
附近。 若不慎將水濺灑於本產品或
滲入機內，請立即拔除電源。 聯絡 
Philips 顧客服務中心，進行檢查後再
使用產品。

•	 請勿將本產品及配件直接靠近火燄或熱
源，也勿直接曝曬於陽光下。

•	 請勿將物品插入產品通風孔或其他開
口中。

•	 在電源插頭或電器連接器用作中斷連接
裝置之處，中斷連接裝置應保持隨時可
進行操作。

•	 電池 (安裝的電池套組或電池) 請勿暴露
在過度的熱源下，例如日照或火焰等。

•	 雷暴來臨前，請先將本產品插頭拔下。
•	 拔除電源線時，務必從插頭部位拉起，

切莫拉扯纜線。

短路或火災的風險！
•	 將本產品接上電源插座之前，請確認插

座電壓與印在產品背面或底部的數值
相同。 若兩者的電壓不符，切勿將本
產品接上該電源插座。

產品損害或毀壞的風險！
•	 打開時會有可見及不可見的雷射輻射。 

請避免受雷射光束照射。
•	 請勿觸摸光碟插槽內的光碟光纖鏡頭。
•	 請勿將本產品或任何物品置於電源線或

其他任何電子器材上。
•	 若運送本產品時溫度低於 5°C，則

開箱後應待機體回溫至室溫，再插上
電源。

有過熱危險！
•	 請勿將本產品放置於狹隘的空間。 本

產品周圍務必至少預留四英吋的空間以
保持通風。 確定勿使窗簾或其他物品
遮蓋本產品的通風孔。

污染的風險！
•	 請勿混用電池 (新舊混用或碳鹼性電池

混用等)。
•	 若電池電量耗盡或長時間不使用遙控器

時，請將電池取出。
•	 電池內含化學物質，請妥善丟棄。

誤食電池的風險！
•	 產品/遙控器含有一個鈕扣型電池，可

能會遭到誤食。
•	 請勿讓孩童接觸電池！

Class II 設備符號：

 
此符號表示本產品具有雙絕緣系統。

 

3D 健康警告

•	 如果您或您的家人有癲癇或光敏性癲癇
的病史，在觀看閃爍光源、快速影像序
列、3D 影片之前，請先諮詢醫師。

•	 為避免造成不適，例如頭昏眼花、頭
痛或頭暈等，我們不建議長時間觀看 
3D。 如果您感到任何不適，請停止觀
看 3D 並且暫時不要從事任何可能發
生危險的活動 (例如開車)，直到症狀
完全消失為止。 如果症狀持續，請勿
在未諮詢醫師的情況下繼續觀看 3D。

•	 兒童觀看 3D 期間，父母應在旁陪
伴，確保他們不會發生任何上述的不
適狀況。 由於 6 歲以下兒童的視覺系
統尚未發展成熟，因此不建議讓他們
觀看 3D。

CLASS 1
LASER PRODUCT
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標。2004 年至2013 年 Verance Corporation 
版權所有。Verance 保留所有權利。禁止反
向工程或彙編。

Cinavia 通知
本產品采用 Cinavia 技術來限制以未經授權
之方式複製商業影片和視訊，及其音軌的
使用。當偵測到使用未經授權之副本時，
將顯示一則訊息，然後將中斷播放或複
製。
有關 Cinavia 技術的更多資訊，可於 
Cinavia 線上消費者中心 (Cinavia Online 
Consumer Information Center) 找到，網
址：http://www.cinavia.com。如想透過郵寄
索取關於 Cinavia 的更多資訊，請將寫明您
郵寄地址的明信片寄至：Cinavia Consumer 
Information Center, P.O. Box 86851, San Diego, 
CA, 92138, USA。

開放原始碼軟體
Philips Electronics Hong Kong Ltd. 會依照
需求提供此產品有版權保護的開放原始碼
軟體套件相應之完整原始碼複本，而此類
提供需有個別授權。 
該項提供有效期自購買產品後算起三年，
適用對象為收到此資訊的任何人。 若要取
得原始碼，請聯絡 open.source@philips.
com。 如果您不想使用電子郵件，或您
將信件寄至此電子郵件地址後，一星期
內尚未收到確認信，請寫信至 “Open 
Source Team, Philips Intellectual Property 
& Standards, P.O. Box 220, 5600 AE 
Eindhoven, The Netherlands.” 若您未收
到信件的即時確認，請將電子郵件寄至上
述電子郵件地址。

保護您的產品

•	 請勿將光碟以外的任何物品放入光碟
插槽中。

•	 請勿將歪曲或破裂的光碟放入光碟插
槽中。

•	 若長期不使用產品，請將光碟插槽中的
光碟取出。

•	 請僅使用超細纖維布料清潔產品。

保護環境

 
您的產品是使用高品質材質和元件所設計
製造，可回收和重複使用。
請勿將您的產品與其他家用廢棄物共同
丟棄。 請瞭解當地電器、電子產品及電池的
垃圾分類相關法規。 正確處理這些產品有助
於避免對環境和人類健康帶來負面影響。
您的產品內含不能作為一般家庭廢棄物處
理的電池。
請了解當地有關電池的垃圾分類相關
法規。 正確處理廢棄電池有助於避免對環
境和人類健康帶來負面影響。
請造訪 www.recycle.philips.com，以取得
您當地回收中心的詳細資訊。

版權

  
本物品採用具有版權保護的技術，受到某
些美國 專利及 Rovi Corporation 的其他
智慧財產權保護。 禁止進行反向工程或
拆解。
本產品采用 Verance Corporation 授權的專屬
技術，並受到美國專利 7,369,677 和已頒發
和審核中的其他美國和全球專利的保護，
以及對本技術某些方面的版權和商業機密
保護。Cinavia 是 Verance Corporation 的商
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Risiko litar pintas atau kebakaran!
•	 Sebelum anda menyambungkan produk 

kepada alur keluar kuasa, pastikan bahawa 
voltan kuasa sepadan dengan nilai yang 
dicetak di belakang atau bahagian bawah 
produk tersebut. Jangan sekali-kali 
sambungkan produk kepada alur keluar 
kuasa jika voltannya berbeza.

Risiko kecederaan atau kerosakan terhadap 
produk!
•	 Sinaran laser boleh nampak dan 

tak nampak apabila dibuka. Elakkan 
pendedahan kepada pancaran.

•	 Jangan sentuh kanta optik cakera di dalam 
petak cakera.

•	 Jangan sekali-kali letakkan produk atau 
sebarang objek pada kord kuasa atau 
kelengkapan elektrik yang lain.

•	 Jika produk diangkut dalam suhu di bawah 
5°C, buka bungkusan produk dan tunggu 
sehingga suhunya sepadan dengan suhu 
bilik sebelum menyambungkannya dengan 
alur keluar kuasa.

Risiko pemanasan melampau!
•	 Jangan pasang produk dalam ruangan 

terkurung. Sentiasa tinggalkan ruang 
sekurang-kurangnya 4 inci di sekeliling 
produk untuk pengalihudaraan. Pastikan 
langsir atau objek lain tidak menutup slot 
pengalihudaraan pada produk.

Risiko pencemaran!
•	 Jangan campurkan bateri (lama dan baru 

atau karbon dan alkali, dll.).
•	 Keluarkan bateri jika telah kebabisan atau 

jika kawalan jauh tidak akan digunakan buat 
tempoh masa yang lama.

•	 Bateri mengandungi bahan kimia, jadi ia 
hendaklah dilupuskan dengan betul.

Risiko tertelan bateri!
•	 Produk/alat kawalan jauh mungkin 

mengandungi bateri jenis syiling, yang boleh 
ditelan.

•	 Jauhkan bateri daripada jangkauan kanak-
kanak pada setiap masa!

Bahasa Melayu
Notis keselamatan 
penting
Baca dan fahami semua arahan sebelum anda 
menggunakan cakera Blu-ray/ pemain DVD ini. 
Jika kerosakan terjadi disebabkan oleh kegagalan 
mematuhi arahan, jaminan tidak dikenakan.

Keselamatan
Risiko kejutan elektrik atau kebakaran!
•	 Jangan sekali-kali dedahkan produk dan 

aksesori kepada hujan atau air. Jangan 
sekali-kali letakkan bekas cecair, seperti 
pasu, hampir dengan produk. Jika cecair 
tertumpah pada atau ke dalam produk, 
putuskan sambungan dengan alur keluar 
kuasa dengan serta merta. Hubungi 
Penjagaan Pelanggan Philips agar produk 
diperiksa sebelum digunakan.

•	 Jangan sekali-kali letakkan produk dan 
aksesori berhampiran nyalaan terbuka 
atau sumber haba lain, termasuk cahaya 
matahari langsung.

•	 Jangan sekali-kali masukkan objek ke dalam 
slot pengalihudaraan atau bukaan lain pada 
teater rumah.

•	 Apabila plag sesalur kuasa atau pengganding 
perkakas digunakan sebagai peranti putus 
sambungan, peranti putus sambungan 
tersebut akan tetap sedia beroperasi.

•	 Bateri (pek bateri atau bateri yang 
dipasang) tidak boleh didedahkan kepada 
haba yang melampau seperti cahaya 
matahari, api atau sebagainya.

•	 Putuskan sambungan produk daripada alur 
keluar kuasa jika berlaku ribut petir.

•	 Apabila anda memutuskan sambungan 
kord kuasa, sentiasa tarik palamnya, dan 
bukan kabelnya.
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Jagaan produk anda
•	 Jangan letakkan sebarang objek selain 

daripada cakera ke dalam petak cakera.
•	 Jangan masukkan cakera yang meleding 

atau merekah ke dalam petak cakera.
•	 Keluarkan cakera daripada petak cakera 

jika anda tidak menggunakan produk untuk 
tempoh masa yang lama.

•	 Hanya gunakan kain mikrogentian untuk 
membersihkan produk.

Jagaan alam sekitar

  
Produk anda direka bentuk dan dikilangkan 
dengan menggunakan bahan dan komponen 
yang berkualiti tinggi, yang boleh dikitar semula 
dan digunakan semula.
Jangan buang produk anda dengan buangan 
isi rumah yang lain. Sila ambil tahu tentang 
peraturan tempatan mengenai pengumpulan 
berasingan produk elektrik dan elektronik dan 
bateri. Pembuangan produk ini dengan cara yang 
betul akan membantu mencegah kemungkinan 
akibat negatif terhadap alam sekitar dan 
kesihatan manusia.
Produk anda mengandungi bateri, yang tidak 
boleh dibuang bersama buangan isi rumah yang 
biasa.
Sila ambil tahu tentang peraturan tempatan 
mengenai pengumpulan berasingan bateri. Cara 
membuang bateri yang betul akan membantu 
mencegah kemungkinan akibat negatif terhadap 
alam sekitar dan kesihatan manusia.
Sila lawati www.recycle.philips.com untuk 
maklumat tambahan mengenai pusat kitaran 
semula di kawasan anda.

Simbol peralatan kelas II:

 
Simbol ini menunjukkan bahawa produk ini 
mempunyai sistem pengasingan berganda.

 
Amaran kesihatan bagi 3D
•	 Jika anda atau keluarga anda mempunyai 

sejarah mengalami epilepsi atau sawan 
fotosensitif, jumpalah doktor sebelum 
mendedahkan diri anda kepada sumber 
cahaya berkelip, jujukan imej deras atau 
tontonan 3D.

•	 Untuk mengelakkan ketidakselesaan seperti 
pening, sakit kepala atau disorientasi, kami 
mengesyorkan agar anda tidak menonton 
3D dalam tempoh masa yang panjang. Jika 
anda mengalami sebarang ketidakselesaan, 
hentikan menonton 3D dan jangan dengan 
serta merta melakukan perkara yang 
mungkin berbahaya (seperti memandu 
kereta) sehingga gejala telah hilang. 
Jika gejala berterusan, jangan teruskan 
menonton 3D tanpa merujuk kepada 
doktor terlebih dahulu.

•	 Ibu bapa hendaklah mengawasi anak 
mereka ketika menonton 3D dan 
memastikan mereka tidak mengalami 
ketidakselesaan seperti yang disebutkan di 
atas. Menonton 3D tidak disyorkan bagi 
kanak-kanak di bawah umur 6 tahun kerana 
sistem penglihatan mereka masih belum 
lagi berkembang dengan sempurna.

CLASS 1
LASER PRODUCT
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Perisian sumber terbuka
Philips Electronics Hong Kong Ltd. dengan ini 
menawarkan untuk menghantar, apabila diminta, 
salinan kod sumber lengkap yang sepadan bagi 
pakej perisian sumber terbuka berhak cipta 
yang digunakan dalam produk ini yang baginya 
tawaran seumpama ini diminta oleh lesen yang 
berkaitan. 
Tawaran ini sah sehingga tiga tahun selepas 
pembelian produk kepada sesiapa sahaja yang 
menerima maklumat ini. Untuk mendapatkan 
kod sumber, sila hubungi open.source@
philips.com. Jika anda lebih suka untuk tidak 
menggunakan e-mel atau jika anda tidak 
menerima pengesahan penerimaan dalam 
masa seminggu selepas menulis ke alamat 
e-mel ini, sila hantar surat kepada “Open 
Source Team, Philips Intellectual Property & 
Standards, P.O. Box 220, 5600 AE Eindhoven, 
The Netherlands.” Jika anda tidak menerima 
pengesahan penerimaan surat anda pada masa 
yang sepatutnya, sila hantar e-mel ke alamat 
e-mel di atas.

Hak cipta

  
Produk ini mengandungi teknologi perlindungan 
hak cipta yang dilindungi oleh paten A.S. 
dan hak harta intelek lain Rovi Corporation. 
Kejuruteraan undur dan penyahhimpunan 
adalah dilarang.
Produk ini termasuk teknologi proprietari 
dengan kebenaran daripada Verance 
Corporation dan dilindungi oleh Paten AS 
7,369,677 dan paten seluruh dunia lain yang 
telah dikeluarkan dan yang belum selesai, di 
samping perlindungan hak cipta dan rahsia 
dagangan bagi aspek tertentu teknologi 
tersebut. Cinavia adalah tanda dagangan Verance 
Corporation. Hak Cipta 2004-2013 Verance 
Corporation. Semua hak terpelihara bagi 
Verance. Kejuruteraan balikan atau pembukaan 
pemasangan adalah dilarang.

Notis Cinavia
Produk ini menggunakan teknologi Cinavia 
untuk mengehadkan penggunaan salinan 
tanpa	izin	beberapa	filem	dan	video	serta	trek	
bunyinya yang diterbitkan secara dagangan. 
Apabila penggunaan salinan yang dilarang 
dikesan, mesej akan dipaparkan dan main 
semula atau penyalinan akan terganggu. 
Maklumat lanjut mengenai teknologi Cinavia 
ada disediakan oleh Pusat Maklumat Pengguna 
Cinavia Dalam Talian di http://www.cinavia.com. 
Untuk memohon maklumat tambahan 
mengenai Cinavia melalui pos, hantarkan poskad 
berserta alamat pos anda ke: Cinavia Consumer 
Information Center, P.O. Box 86851, San Diego, 
CA, 92138, USA.
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•	 หากผลิตภัณฑถูกขนสงในอุณหภูมิที่ตกวา 5°C ใหแกะกลอง
ผลิตภัณฑแลวรอจนกระทั่งอุณหภูมิเทากับอุณหภูมิหองกอนที่
จะเชื่อมตอปลั๊กไฟ

ความเสี่ยงของความรอนสูง!
•	 หามติดตั้งผลิตภัณฑในพื้นที่ที่จำากัด และควรใหมีพื้นที่เหลือ

รอบผลิตภัณฑอยางนอยสี่นิ้ว เพื่อใหผลิตภัณฑระบายความ
รอนได ตรวจดูใหแนใจวาผามานหรือวัตถุอื่นๆ ไมบังชอง
ระบายอากาศของผลิตภัณฑ

ความเสี่ยงตอการปนเป้อน!
•	 อยาใชแบตเตอรี่ผสมกัน (เกาและใหม หรือแบบคารบอนและ

อัลคาไลน อื่นๆ)
•	 ถอดแบตเตอรี่ออกหากแบตเตอรี่หมด หรือไมไดใชงานรีโมท

คอนโทรลเปนเวลานาน
•	 แบตเตอรี่มีสารเคมีอยภายใน ตองกำาจัดทิ้งอยางถูกวิธี

ความเสี่ยงในการกลืนกินแบตเตอรี
•	 ผลิตภัณฑ/รีโมทคอนโทรลอาจใชแบตเตอรีแบบเหรียญซึ่ง

สามารถกลืนเขาปากได
•	 โปรดเก็บแบตเตอรีใหพนมือเด็กตลอดเวลา

Class II สัญลักษณอุปกรณ:

 
สัญลักษณนี้ระบุวาผลิตภัณฑมีระบบหมฉนวนสองชั้น

 CLASS 1
LASER PRODUCT

ภาษาไทย
คำาประกาศเรื่องความปลอดภัย
และความสำาคัญ
อานและทำาความเขาใจคำาแนะนำาทั้งหมดกอนที่
จะใชแผนดิสก Blu-ray/เครื่องเลน DVD หากเกิด
ความเสียหายเนื่องจากการไมปฏิบัติตามคำาแนะนำา 
การรับประกันจะไมมีผลใชได

ความปลอดภัย

ความเสี่ยงของการเกิดไฟฟาช็อตหรือเพลิงไหม!
•	 หามไมใหผลิตภัณฑหรืออุปกรณเสริมเปยกฝนหรือน หาม

วางภาชนะที่มีของเหลว เชน แจกัน ใกลกับผลิตภัณฑ หา
กนกระเซ็นลงบนหรือในผลิตภัณฑ ใหถอดปลั๊กไฟออกทันที 
ติดตอฝายดูแลลูกคาของ Philips เพื่อตรวจสอบผลิตภัณฑกอน
เริ่มใช

•	 หามวางผลิตภัณฑและอุปกรณเสริม รีโมทคอนโทรล
ไวใกลกับเปลวไฟหรือแหลงกำาเนิดความรอนใดๆ รวมถึงแสง
อาทิตยโดยตรง

•	 หามใสวัตถุใดๆ ลงในชองระบายความรอนหรือชองที่
เปดไดอื่นๆ บนผลิตภัณฑ

•	 หากใชปลั๊กไฟหลักหรือตัวเชื่อมตออุปกรณอย ในขณะที่
ยกเลิกการเชื่อมตอกับทีวี อุปกรณที่ยกเลิกการเชื่อมตอจะยังคง
พรอมใชงานอย

•	 ไมควรใหแบตเตอรี่ (ชุดแบตเตอรี่หรือแบตเตอรี่ที่ติดตั้ง) 
สัมผัสกับความรอนสูง เชน แสงอาทิตย เปลวไฟ หรืออื่นๆ 

•	 ถอดปลั๊กออกจากเตาเสียบกอนเกิดพายุฟาผา
•	 เมื่อคุณปลดการเชื่อมตอสายไฟ ใหดึงที่ตัวปลั๊ก อยาดึงที่สาย

ความเสี่ยงของการเกิดไฟฟาลัดวงจรหรือเพลิงไหม!
•	 กอนที่คุณจะเชื่อมตอผลิตภัณฑกับเตาเสียบไฟ ตรวจ

ดูใหแนใจวาแรงดันไฟฟาตรงกับคาที่พิมพบนดานหลังหรือ
ดานลางของผลิตภัณฑ อยาเสียบปลั๊กหากคาแรงดันไฟฟา
แตกตางกัน

ความเสี่ยงของการบาดเจ็บหรือความเสียหายตอผลิตภัณฑ!
•	 จะมีรังสีที่มองเห็นและมองไมเห็นเมื่อเปดเครื่อง หลีกเลี่ยง

ใหหางจากแสงสวาง
•	 อยาแตะเลนสออปติคัลของดิสกที่อยดานในชองใสดิสก
•	 อยาวางผลิตภัณฑหรือวัตถุใดบนสายไฟหรือบนอุปกรณไฟฟา

อื่น
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ลิขสิทธิ์

  
อุปกรณนี้มีเทคโนโลยีปองกันการคัดลอกซึ่งไดรับการคมครองโดย
ลิขสิทธิ์ ของสหรัฐอเมริกาและสิทธิ์ในทรัพยสินทางปญญาอื่นๆ ของ 
Rovi Corporation หามทำาวิศวกรรมยอนกลับหรือถอดแยกประกอบ 
This product incorporates proprietary technology under 
license from Verance Corporation and is protected by U.S. 
Patent 7,369,677 and other U.S. and worldwide patents 
issued and pending as well as copyright and trade secret 
protection for certain aspects of such technology. Cinavia is 
a trademark of Verance Corporation. Copyright 2004-2013 
Verance Corporation. All rights reserved by Verance. Reverse 
engineering or disassembly is prohibited.

Cinavia notice
This product uses Cinavia technology to limit the use of 
unauthorized copies of some commercially-produced film 
and videos and their soundtracks. When a prohibited use of 
an unauthorized copy is detected, a message will be displayed 
and playback or copying will be interrupted. 
More information about Cinavia technology is provided 
at the Cinavia Online Consumer Information Center at 
http://www.cinavia.com. To request additional information 
about Cinavia by mail, send a postcard with your mailing 
address to: Cinavia Consumer Information Center, P.O. Box 
86851, San Diego, CA, 92138, USA.

ซอฟตแวรโอเพนซอรส
เมื่อมีการรองขอ Philips Electronics Singapore Pte Ltd. ใน
ที่นี้เสนอที่จะสงมอบสำาเนาซอรสโคดที่ตรงกันทั้งหมดของชุด
ซอฟตแวรโอเพนซอส ที่ไดรับลิขสิทธิ์ที่ใชในผลิตภัณฑนี้เมื่อขอเสนอ
นี้ไดรับการรองขอตามใบอนุญาตที่เกี่ยวของ 
ขอเสนอนี้มีผลเปนเวลาสามปหลังจากการซื้อผลิตภัณฑตามขอมูลที่
ปรากฏในใบเสร็จรับเงิน ในการขอรับซอรสโคด โปรดติดตอ open.
source@philips.com หากคุณไมตองการใชอีเมลหรือหากคุณ
ไมไดรับการยืนยันใบเสร็จภายในหนึ่งสัปดาหหลังจากการสงอีเมลไป
ยังอีเมลแอดเดรสนี้ โปรดเขียนถึง “Open Source Team, Philips 
Intellectual Property & Standards, P.O. Box 220, 5600 AE 
Eindhoven, The Netherlands” หากคุณไมไดรับการยืนยันจดหมาย
ในเวลาที่เหมาะสม โปรดสงอีเมลไปยังอีเมลแอดเดรสดานบน

การเตือนดานสุขภาพ 3D

•	 หากคุณหรือครอบครัวมีประวัติการเจ็บปวยโรคลมบาหมูหรือ มี
อาการแพแสงกะทันหัน ใหปรึกษาแพทยผเชี่ยวชาญ กอนเขา
ใกลแหลงไฟแฟลช, ภาพเคลื่อนไหวรวดเร็วหรือการดู 3D

•	 เพื่อหลีกเลี่ยงความรสึกไมสบาย เชน เวียนศีรษะ, ปวดหัว หรือ
งุนงง เราแนะนำาวาไมควรดู 3D เปนระยะเวลาหนึ่ง หาก
คุณรสึกไมสบาย ใหหยุดรับชม 3D และอยาเคลื่อนไหวรา
งกายหรือทำากิจกรรมที่อาจทำาใหเกิดอันตราย (เชน การขับรถ) 
จนกวาอาการดังกลาวจะหายไป หากยังคงมีอาการ อยารับชม 
3D ตอโดยไมปรึกษาผเชี่ยวชาญทางการแพทยกอน

•	 ผปกครองควรตรวจสอบเด็กขณะกำาลังรับชม 3D และตรวจ
ดูใหแนใจวาเด็กไมมีอาการใดๆ ตามที่ไดอธิบายไวดานบน 
ไมแนะนำาใหเด็กอายุตกวา 6 ขวบรับชม 3D เนื่องจากสภา
พรางกายยังไมพรอม

ดูแลรักษาผลิตภัณฑของคุณ

•	 อยาใสวัตถุใดๆ ที่ไมใชดิสกลงในชองใสดิสก
•	 อยาใสดิสกที่ถูกหมหรือดิสทที่แตกหักลงในชองใสดิสก
•	 นำาดิสกออกจากชองใสดิสกหากคุณไมใชผลิตภัณฑเปนเวลา

นาน
•	 ใชผาไมโครไฟเบอรเทานั้นในการทำาความสะอาดผลิตภัณฑ

รักษาสิ่งแวดลอม

 
ผลิตภัณฑของคุณใชวัสดุและสวนประกอบที่มีคุณภาพสูงในการผลิต 
และสามารถนำาไปรีไซเคิล หรือนำากลับมาใชใหมได
หามทิ้งผลิตภัณฑรวมกับขยะจากครัวเรือน โปรดศึกษากฎขอบังคับ
ทองถิ่นวาดวยการแยกเก็บผลิตภัณฑไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสและ
แบตเตอรี่ การกำาจัดผลิตภัณฑเกาเหลานี้อยางถูกตองชวยปองกันผล
สืบเนื่องทางลบที่อาจเกิดขึ้นกับสิ่งแวดลอมและสุขภาพของมนุษย
ผลิตภัณฑของคุณประกอบดวยแบตเตอรี่ซึ่งไมสามารถทิ้งรวมกับขยะ
ในครัวเรือนทั่วไป
โปรดศึกษากฎขอบังคับทองถิ่นวาดวยการแยกเก็บแบตเตอรี่ การทิ้ง
แบตเตอรี่อยางถูกวิธีจะชวยปองกันไมใหเกิดผลกระทบในทางลบตอสิ่
งแวดลอมและสุขภาพได
โปรดเยี่ยมชม www.recycle.philips.com สำาหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยว
กับศูนยรีไซเคิลในพื้นที่ของคุณ
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Register your product and get support at

www.philips.com/welcome

HDMI

HDMI
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TV
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6

USB

DVD/VCD/CD
DivX Plus HD/MKV

BD
BD 3D

MP3 / JPEG

2
1

3

4

1

2

3
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สารบัญ

1 การใชงานแผนดิสก Blu-ray /เครื่องเลน DVD 2
การควบคุมการเลนพื้นฐาน 2
ตัวเลือกวิดีโอ เสียงและภาพ 3
วิดีโอ DivX 4
เลนเสียงเพลงประกอบภาพ 4
BonusView บน Blu-ray 4
BD-Live บน Blu-ray 5
เลนวิดีโอ Blu-ray 3D 5
ตั้งคาเครือขาย 5
เพลิดเพลินกับบริการอินเตอรเน็ต 6
สตรีมมัลติมีเดียผาน Miracast 6
การใชงาน Philips EasyLink 7

2 เปลี่ยนการตั้งคา 7
ภาพ 7
เสียง 8
เครือขาย (การติดตั้ง, สถานะ...) 8
คาโปรด (ภาษา, ควบคุมการใชงาน...) 8
ตัวเลือกขั้นสูง (ลบหนวยความจำา...) 9

3 อัพเดตซอฟตแวร 9
อัพเดตซอฟตแวรผานอินเตอรเน็ต 9
อัปเดตซอฟตแวรผาน USB 9

4 ขอมูลจำาเพาะผลิตภัณฑ 10
รูปแบบสื่อ 10
รูปแบบไฟล 10
รูปแบบเสียง 10
รูปแบบภาพ 10
วิดีโอ 11
เสียง 11
Wi-Fi 12
USB 12
ตัวเครื่อง 12
อุปกรณเสริม 12
เลเซอร 12

5 วิธีแกไขปญหา 12
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1 การใชงานแผนดิสก 
Blu-ray /เครื่องเลน 
DVD

ขอแสดงความยินดีที่คุณสั่งซื้อผลิตภัณฑของเรา และยินดีตอ
นรับสผลิตภัณฑของ Philips! เพื่อใหคุณไดรับประโยชนอยางเต็มที่
จากบริการที่ Philips มอบให (เชน อัพเกรดซอฟตแวรผลิตภัณฑ) 
โปรดลงทะเบียนผลิตภัณฑของคุณที่ www.philips.com/welcome 

การควบคุมการเลนพื้นฐาน

 
ในระหวางการเลน กดปุ่มตอไปนี้เพื่อควบคุม

ปุ่ม การดำาเนินการ

เปดเครื่องหรือเปลี่ยนไปที่โหมดสแตน
ดบาย
เขาใชงานเมนูหนาแรก

DISC MENU เขาใชงาน หรือออกจากเมนูดิสกหรือ
เมนูปอปอัพ

TOP MENU เขาใชเมนูหลักของดิสกวิดีโอ
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ปุ่ม การดำาเนินการ

  เลื่อนดูเมนูตาง ๆ
กด     เพื่อหมุนภาพตามเข็มนาฬิกา
หรือทวนเข็มนาฬิกาขณะกำาลังแสดง
ภาพสไลด

OK ยืนยันการเลือกหรือการปอน
ยอนกลับไปที่เมนูบนหนาจอแสดงผล
เขาใชตัวเลือกอื่นเพิ่มเติมขณะกำาลังเลน

ปุ่มสี เลือกงานหรือตัวเลือกสำาหรับดิสก 
Blu-ray
เปดหรือปดชองใสแผนดิสก
เริ่มเลนหรือเลนตอ
หยุดเลนชั่วคราว
กดซๆ เพื่อเดินหนาชาๆ ทีละเฟรม
หยุดเลน

 / ขามไปยังเพลง บท หรือไฟลกอนหนา
หรือถัดไป

 / ยอนกลับหรือเดินหนาอยางรวดเร็ว 
กดซๆ เพื่อเปลี่ยนความเร็วในการคนหา
กด  หนึ่งครั้ง แลวกด  เพื่อ
เดินหนาชาๆ

AUDIO เลือกภาษาหรือชองเสียงพากย
SUBTITLE เลือกภาษาคำาบรรยาย
ปุ่มอักขระและตัวเลข เลือกรายการที่จะเลน

ปอนคา
ปอนตัวอักษรรูปแบบเดียวกับที่ใชปอน 
SMS

ตัวเลือกวิดีโอ เสียงและภาพ

มีตัวเลือกเพิ่มเติมสำาหรับการเลนวิดีโอหรือภาพจากดิสกหรืออุปก
รณเก็บขอมูล USB 

ตัวเลือกวิดีโอ

 231

เขาใชตัวเลือกอื่นเพิ่มเติมขณะกำาลังเลนวิดีโอ
•	 [ภาษาเสียง]: เลือกภาษาเสียงพากย
•	 [ภาษาบทบรรยาย]: เลือกภาษาคำาบรรยาย
•	 [การยายบทบรรยาย]: เปลี่ยนตำาแหนงคำาบรรยายบนหนาจอ 

กด     เพื่อเปลี่ยนตำาแหนงคำาบรรยาย
•	 [ขอมูล]: แสดงขอมูลการเลน
•	 [ชุดตัวอักษร]: เลือกชุดตัวอักษรที่รองรับคำาบรรยายวิดีโอ 

DivX (เฉพาะสำาหรับวิดีโอ DivX)
•	 [คนหาเวลา]: ขามไปที่ชวงเวลาที่ตองการโดยกดปุ่มตัวเลขบน

รีโมทคอนโทรล
•	 [ภาษาเสียงที่ 2]: เลือกภาษาเสียงพากยรอง (สำาหรับแผนดิ

สก Blu-ray ที่รองรับ BonusView เทานั้น)
•	 [ภาษาบทบรรยายที่ 2]: เลือกภาษาคำาบรรยายรอง (สำาหรับ

แผนดิสก Blu-ray ที่รองรับ BonusView เทานั้น)
•	 [ชื่อ]: เลือกเรื่อง
•	 [ตอน]: เลือกบท
•	 [รายการมุมมอง]: เลือกมุมกลอง
•	 [เมนู]: แสดงเมนูดิสก
•	 [การเลือก PIP]: แสดงหนาตางระบบภาพซอน (สำาหรับ

แผนดิสก Blu-ray ที่รองรับ BonusView เทานั้น)
•	 [ซูม]: ซูมไปในภาพวิดีโอ กด     เพื่อเลือกตัวแปรการซูม
•	 [เลนซ]: เลนซบทหรือเรื่อง
•	 [เลนซ A-B]: ทำาเครื่องหมายสองจุดภายในบทเพื่อ

เลนซหรือปดโหมดเลนซ
•	 [การตั้งคารูปภาพ]: เลือกการตั้งคาสีที่กำาหนดไวลวงหนา

หมายเหตุ

 • ตัวเลือกวิดีโอที่มีจะขึ้นอยกับแหลงวิดีโอ

ตัวเลือกรูปภาพ

  
เขาใชตัวเลือกอื่นเพิ่มเติมขณะกำาลังแสดงภาพสไลด
•	 [หมุนภาพ +90]: หมุนภาพ 90 องศาตามเข็มนาฬิกา
•	 [หมุนภาพ -90]: หมุนภาพ 90 องศาทวนเข็มนาฬิกา
•	 [ซูม] : ซูมไปในภาพ กด     เพื่อเลือกตัวแปรการซูม

2

3

1
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•	 [ขอมูล]: แสดงขอมูลภาพ
•	 [ระยะเวลาตอสไลด]: ตั้งคาชวงการแสดงภาพสไลด
•	 [สไลดแอนิเมชัน]: เลือกเอฟเฟกตเปลี่ยนภาพสำาหรับภาพ

สไลด
•	 [การตั้งคารูปภาพ]: เลือกการตั้งคาสีที่กำาหนดไวลวงหนา
•	 [เลนซ]: เลนซโฟลเดอรที่เลือก

ตัวเลือกเสียง

  
กด  ซๆ เพื่อหมุนดูตัวเลือกตอไปนี้
•	 เลนซแทร็คปจจุบัน
•	 เลนซเพลงทั้งหมดบนดิสกหรือโฟลเดอร
•	 เลนเพลงวนรอบแบบสม
•	 ปดโหมดเลนซ

วิดีโอ DivX

คุณสามารถเลนวิดีโอ DivX จากดิสกหรืออุปกรณเก็บขอมูลแบบ USB

รหัส VOD สำาหรับ DivX
•	 กอนที่คุณจะซื้อวิดีโอ DivX และเลนวิดีโอบนเครื่องเลนนี้ 

โปรดลงทะเบียนเครื่องเลนนี้บน www.divx.com โดยใชรหัส 
DivX VOD 

•	 แสดงรหัส DivX VOD: กด  แลวเลือก [ตั้งคา] > [ขั้นสูง] 
> [รหัส DivX® VOD]

คำาบรรยาย DivX
•	 กด SUBTITLE เพื่อเลือกภาษา 
•	 หากคำาบรรยายปรากฏขึ้นไมถูกตอง เปลี่ยนชุดตัวอักษรที่

รองรับคำาบรรยาย DivX เลือกชุดตัวอักษร: กด  แลวเลือก 
[ชุดตัวอักษร]

ชุดตัวอักษร ภาษา
[มาตรฐาน] อังกฤษ, อัลบาเนีย, เดนมารก, ดัตช, ฟนแลนด, 

ฝรั่งเศส, แกลิก, เยอรมัน, อิตาลี, เคิรด (ละติน), 
นอรเวย, โปรตุเกส, สเปน, สวีเดนและตุรกี

[ยุโรปกลาง] อัลบาเนีย, โครเอเชีย, เชค, ดัตช, อังกฤษ, เยอรมัน, 
ฮังการี, ไอรแลนด, โปแลนด, โรมาเนีย, สโลวัก, 
สโลวีเนียและเซอรเบีย

ชุดตัวอักษร ภาษา
[Cyrillic] บัลแกเรีย, เบลารุส, อังกฤษ, มาซีโดเนีย, มอลโด

วา, รัสเซีย, เซอรเบียและยูเครน
[กรีก] กรีก
[บอลติก] เอสโตเนีย ลัตเวีย ลิธัวเนีย
[จีน] จีน (แผนดินใหญ)
[จีนไตหวัน] จีนไตหวัน
[เกาหลี] อังกฤษและเกาหลี

หมายเหตุ

 • ในการใชคำาบรรยาย ตรวจสอบใหแนใจวาไฟลคำาบรรยายมีชื่อไฟลเหมือนกับชื่อ
ไฟลวิดีโอ DivX เชน ถาไฟลวิดีโอ DivX ชื่อ “movie.avi" ใหบันทึกไฟลคำาบรรยายเปน 
“movie.srt” หรือ “movie.sub” 

 • เครื่องเลนนี้สามารถเลนไฟลคำาบรรยายไดในรูปแบบตอไปนี้: .srt, .sub, .txt, .ssa 
และ .smi

เลนเสียงเพลงประกอบภาพ

เลนเพลงและภาพพรอมกันเพื่อสรางเสียงเพลงประกอบภาพ

1 เลนไฟลเพลงจากดิสกหรืออุปกรณเก็บขอมูล USB ที่เชื่อมตอ

2 กด  แลวไปที่โฟลเดอรภาพ

3 เลือกภาพจากดิสกแผนเดียวกันหรือ USB และกด OK เพื่อ
เริ่มเลนภาพสไลด

4 กด  เพื่อหยุดภาพสไลด

5 กด  อีกครั้งเพื่อหยุดเลนเพลง

BonusView บน Blu-ray

ดูเนื้อหาพิเศษ (เชน ความคิดเห็นตางๆ) ในหนาตางหนาจอขนาดเล็ก
คุณสมบัตินี้ใชไดเฉพาะกับแผนดิสก Blu-ray ที่ใชงานไดกับ 
BonusView เทานั้น (ที่เรียกวาภาพซอนภาพ)

1 ในระหวางการเลน กด 
 » เมนูตัวเลือกจะปรากฏขึ้น

2 เลือก [การเลือก PIP] > [PIP] แลวกด OK
 » ตัวเลือก PIP [1]/[2] ขึ้นอยกับเนื้อหาวิดีโอ

 » หนาตางวิดีโอรองจะแสดง

3 เลือก [ภาษาเสียงที่ 2] หรือ [ภาษาบทบรรยายที่ 2] แลวกด 
OK
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BD-Live บน Blu-ray

เขาใชบริการออนไลนพิเศษ เชน ตัวอยางภาพยนตร เกม ริงโทน และ
เนื้อหาโบนัสอื่นๆ
คุณสมบัตินี้ใชไดเฉพาะกับแผนดิสก Blu-ray ที่สามารถเลน BD-Live 
ได

1 เตรียมการเชื่อมตออินเตอรเน็ตและตั้งคาเครือขาย (ดูที่ "ตั้ง
คาเครือขาย")

2 เชื่อมตออุปกรณเก็บขอมูล USB เขากับชองเสียบ  (USB) 
ของเครื่องเลนนี้
•	 อุปกรณเก็บขอมูล USB ใชสำาหรับจัดเก็บเนื้อหา BD-

Live ที่ดาวนโหลด
•	 กด  และเลือก [ตั้งคา] > [ขั้นสูง] > [ลบหนวย

ความจำา] เพื่อลบ BD-Live ที่ดาวนโหลดลงในอุปก
รณเก็บขอมูล USB กอนหนาเพื่อเพิ่มพื้นที่วางในหนวย
ความจำา

3 เลนดิสกที่สามารถเลน BD-Live ได

4 บนเมนูดิสก เลือกไอคอน BD-Live แลวกด OK
 » BD-Live เริ่มตนโหลด ระยะเวลาในการโหลดจะขึ้น

อยกับดิสกและการเชื่อมตออินเตอรเน็ต

5 บนอินเตอรเฟซ BD-Live เลือกรายการเพื่อเขาใชเมนู

หมายเหตุ

 • บริการ BD-Live อาจแตกตางกันตามแผนดิสกและประเทศ
 • เมื่อคุณใช BD-Live ขอมูลบนดิสกและเครื่องเลนนี้จะถูกเขาใชโดยผใหบริการเนื้อหา
 • ใชอุปกรณเก็บขอมูล USB ที่มีพื้นที่วางไมตกวา 1GB จัดเก็บไฟลที่ดาวนโหลด

เลนวิดีโอ Blu-ray 3D

สิ่งที่คุณตองมี
•	 ทีวีที่รองรับระบบ 3D
•	 เครื่องเลนนี้ไดรับการเชื่อมตอกับทีวีผาน HDMI
•	 แวนตา 3D ที่ใชงานกับทีวีได
•	 แผนดิสก 3D Blu-ray

1 ตรวจสอบวาไดเปดเอาตพุต 3D แลว: กด  แลวเลือก [ตั้งคา] 
> [วิดีโอ] >[ดูวิดีโอ 3D] > [อัตโนมัติ]

2 เลนวิดีโอ Blu-ray 3D 

3 สวมแวนตา 3D เพื่อดูเอฟเฟกต 3D
•	 ในการปดเอาตพุต 3 D ใหกด , และเลือก [ตั้งคา] > 

[วิดีโอ] > [ดูวิดีโอ 3D] > [ปด]

ตั้งคาเครือขาย

เชื่อมตอเครื่องเลนนี้เขากับเครือขายคอมพิวเตอรและอินเตอรเน็ตเพื่อ
เขาใชบริการ:
•	 อัปเดตซอฟตแวร: อัปเดตซอฟตแวรของเครื่องเลนนี้ผานอิน

เตอรเน็ต
•	 BD-Live: เขาใชคุณสมบัติโบนัสออนไลน (ใชกับแผนดิสก 

Blu-ray ที่สามารถเลน BD-Live ได)
•	 บริการออนไลน: เขาใชบริการอินเตอรเน็ต เชน YouTube, 

Picasa, Facebook และ Twitter

1 เชื่อมตอเครื่องเลนนี้เขากับเครือขายคอมพิวเตอรและ
อินเตอรเน็ต ผานการเชื่อมตอแบบมีสาย (Ethernet) หรือ
ไรสาย
•	 สำาหรับการเชื่อมตอใชสาย ใหเชื่อมตอสายเครือขาย 

(ไมมีมาให) เขากับพอรต LAN ที่อยดานหลังแผง
ควบคุมของเครื่องเลน

 

•	 เครื่องเลนนี้มี Wi-Fi ในตัวสำาหรับการเชื่อมตอไรสาย

 

2 ทำาการติดตั้งเครือขาย
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1), กด 
2) เลือก [ตั้งคา] แลวกด OK
3) เลือก [เครือขาย] > [การติดตั้งเครือขาย] แลวกด OK
4) ทำาตามคำาแนะนำาที่ปรากฏบนหนาจอเพื่อติดตั้งใหเสร็จสมบูรณ

ขอควรระวัง

 • โปรดศึกษาเราเตอรเครือขายและหลักการของระบบเครือขายใหเขาใจกอนที่จะเชื่อมตอ
เครือขาย หากจำาเปน ใหอานเอกสารประกอบที่มาพรอมกับคอมโพเนนตของเครือขาย 
Philips ไมรับผิดชอบตอความสูญเสีย ความเสียหาย หรือการเสียของขอมูล

เพลิดเพลินกับบริการอินเตอรเน็ต

ดวยเครื่องเลนนี้ คุณสามารถเขาถึงบริการออนไลนตางๆ เชน ภาพ
ยนตร รูปภาพ และดนตรี

สิ่งที่คุณตองมี
•	 เชื่อมตอเครื่องเลนนี้กับอินเตอรเน็ต (ดูที่ "ตั้งคาเครือขาย")

1 กด 

2 เลือกบริการแลวกด OK
•	 [YouTube]: บริการแบงปนวิดีโอ
•	 [Picasa]: อัลบั้มภาพถายออนไลน
•	 [AccuWeather]: บริการพยากรณอากาศทั่วโลกออนไลน
•	 [Facebook]: บริการเครือขายสังคม
•	 [Twitter]: บริการเครือขายสังคมออนไลนและไมโครบล็อก

3 ปฏิบัติตามคำาแนะนำาบนจอภาพและใชรีโมทของคุณในการ
เขาถึงบริการตางๆ

ฟงกชัน ปุ่ม/การกระทำา
เลือกบริการหรือรายการ   
ยืนยันการเลือก OK
กลับไปที่หนากอนหนา หรือลบขอความ
ที่ปอน
ยอนกลับไปยังหนาหลัก

สตรีมมัลติมีเดียผาน Miracast

คุณสามารถสตรีมไฟลเสียงและวิดีโอจากอุปกรณที่ไดรับการรับรอง
ของ Miracast กับทีวีของคุณผานเครื่องเลนนี้ และหนาจอของอุปก
รณ Miracast จะแสดงบนทีวีของคุณ 

สิ่งที่คุณตองมี
•	 สมารทโฟนหรือแท็บเล็ตที่ใช Android 4.2/Windows 8.1 

หรือสูงกวา และตรวจสอบวาอุปกรณเหลานั้นมีคุณสมบัติ 
Miracast หรือไม (ชื่อของคุณสมบัติ Miracast แตกตางกันไป
ในแตละอุปกรณ)

•	 เปดใชงาน Miracast บนสมารทโฟนหรือแท็บเล็ตของคุณ 
(โปรดดูรายละเอียดจากคมือการใชงานที่เกี่ยวของ)

•	 ตรวจดูใหแนใจวาไดเปดใชงาน Miracast บนเครื่องเลน
นี้ (กด  และเลือก [ตั้งคา] > [เครือขาย] > [สัญญาณ
ขัดจังหวะ Miracast] > [เปด])

1 กด  เพื่อแสดงหนาจอเมนูหลักของเครื่องเลนนี้

2 บนอุปกรณแหลงที่มา Miracast เริ่มคนหาเครื่องเลนนี้ และ
เลือกเครื่องเลนนี้เมื่อพบ (โปรดดูคมือการใชงานของอุปก
รณแหลงที่มา)
•	 หากครั้งนี้เปนครั้งแรกที่อุปกรณ 2 เครื่องจับคกัน จะ

ปรากฏขอความแจงใหทราบบนทีวีของคุณ ยอมรับ เพื่อ
ดำาเนินการจับคตอ

•	 หากตองการยกเลิกการจับค ใหกด  บนรีโมทคอนโทรล

3 รอจนกวาเนื้อหาสื่อจากอุปกรณแหลงที่มาแสดงบน
โทรทัศนของคุณ จากนั้นเลือกสื่อเพื่อเริ่มเลน 
 » เสียงหรือวิดีโอถูกสตรีมไปยังโทรทัศนของคุณผานเครื่อง

เลนนี้

หมายเหตุ

 • เครื่องเลนนี้สามารถเก็บอุปกรณ Miracast ไดมากถึง 10 เครื่องสำาหรับการจับค และ
สามารถเชื่อมตอกับอุปกรณที่ไดรับการรับรองของ Miracast เพียงหนึ่งเครื่องเทานั้น 
ในแตละครั้งที่ใชงาน 

 • ในระหวางการเชื่อมตอ Miracast การเชื่อมตอ Wi-Fi บนเครื่องเลนนี้จะถูกระงับชั่วคราว 
 • เพื่อหลีกเลี่ยงการรบกวนจากการสงสัญญาณ Bluetooth ใหปด Bluetooth บนอุปก

รณ Miracast ของคุณ
 • ในระหวางการสตรีม Miracast อาจเกิดเหตุการณวิดีโอสะดุดหรือเสียงขาดหาย ทั้งนี้ขึ้น

อยกับสภาพแวดลอมของคุณ (สตรีมวิดีโอไดสูงสุดถึง 720p)
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การใชงาน Philips EasyLink

เครื่องเลนนี้รองรับ Philips EasyLink ซึ่งใชโปรโตคอล HDMI CEC 
(Consumer Electronics Control) คุณสามารถใชรีโมทคอนโทรล
เพียงอันเดียวในการควบคุมอุปกรณที่ใช EasyLink ซึ่งเชื่อมตอผา
นขั้วตอ HDMI Philips ไมรับรองวาจะใชงานรวมกันได 100% กับอุ
ปกรณ HDMI CEC ทั้งหมด

1 เชื่อมตออุปกรณที่รองรับ HDMI CEC ผาน HDMI และ
เปดการทำางานของ HDMI CEC บนทีวีและอุปกรณที่เชื่อม
ตออื่นๆ (ดูรายละเอียดในคมือผใชทีวีหรืออุปกรณอื่น)

2 กด 

3 เลือก [ตั้งคา]> [EasyLink]

4 เลือก [เปด] ภายใตตัวเลือก: [EasyLink][เลนดวยปุ่มเดียว] 
และ [สแตนดบายดวยปุ่มเดียว]
 » ฟงกชัน EasyLink เปดทำางาน

การเลนแบบกดปุ่มเดียว
เมื่อแผนดิสกวิดีโออยในชองใสแผนดิสก ใหกด  เพื่อเรียกคืนทีวี
จากโหมดสแตนดบาย แลวเลนแผนดิสก
สแตนดบายแบบกดปุ่มเดียว
เมื่ออุปกรณที่เชื่อมตอ (เชน ทีวี) เขาสสแตนดบายดโดย
ใชรีโมทคอนโทรลในตัว เครื่องเลนนี้จะเขาสสแตนดบายโดย
อัตโนมัติ

2 เปลี่ยนการตั้งคา

สวนนี้ชวยคุณในการเปลี่ยนการตั้งคาเครื่องเลนนี้

 
หมายเหตุ

 • คุณไมสามารถเปลี่ยนตัวเลือกเมนูที่เปนสีเทา
 • หากตองการกลับไปยังเมนูกอนหนานี้ ใหกด  ในการออกจากเมนู ใหกด 

ภาพ

1 กด 

2 เลือก[ตั้งคา] > [วิดีโอ] เพื่อเขาใชตัวเลือกตั้งคาวิดีโอ
•	 [จอ TV]: เลือกรูปแบบการแสดงภาพที่พอดีกับหนาจอทีวี
•	 [วิดีโอ HDMI]: เลือกความละเอียดวิดีโอ HDMI
•	 [HDMI Deep Color]: แสดงสีที่มีเฉดและสีสันมากยิ่งขึ้น

เมื่อเนื้อหาวิดีโอถูกบันทึกเปน Deep Color และทีวีรองรับ
คุณสมบัตินี้

•	 [การตั้งคารูปภาพ]: เลือกการตั้งคาสีที่กำาหนดไวลวงหนา
•	 [ดูวิดีโอ 3D]: ตั้งคาไปที่ 3D หรือ 2D เอาตพุตเมื่อเลนดิสก 

Blu-ray 3D เครื่องเลนตองเชื่อมตอกับทีวี 3D ผาน HDMI

หมายเหตุ

 • หากคุณเปลี่ยนการตั้งคา ตรวจดูใหแนใจวาทีวีรองรับการตั้งคาใหม

Watch 3D video

1

3
2

3
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เสียง

1 กด 

2 เลือก [ตั้งคา] > [เสียง] เพื่อเขาใชตัวเลือกตั้งคาเสียง
•	 [โหมดกลางคืน]: เลือกเสียงเงียบหรือไดนามิกเต็มรูปแบบ 

โหมดกลางคืนจะลดระดับความดังและเพิ่มระดับเสียงที่นม 
เชน เสียงพูด

•	 [เสียง HDMI]: ตั้งคารูปแบบเสียง HDMI เมื่อเชื่อมตอเครื่อง
เลนนี้ผาน HDMI

•	 [เสียงดิจิตอล]: เลือกรูปแบบเสียงสำาหรับเอาตพุตเสียงเมื่อ
เชื่อมตอเครื่องเลนนี้ผานชองเสียบดิจิตอล (สาย coaxial)

•	 [ดาวนแซมปลิง PCM]: ตั้งคาอัตราการสมตัวอยางสำาหรับเอา
ตพุตเสียง PCM เมื่อเชื่อมตอเครื่องเลนนี้ผานชองเสียบดิจิตอล 
(สาย coaxial)

หมายเหตุ

 • สำาหรับการตั้งคาที่เกี่ยวของกับ HDMI ตองเชื่อมตอทีวีผาน HDMI
 • มีโหมดกลางคืนสำาหรับ DVD ที่เขารหัส Dolby และดิสก Blu-ray

เครือขาย (การติดตั้ง, สถานะ...)

1 กด 

2 เลือก [ตั้งคา] > [เครือขาย] เพื่อเขาใชตัวเลือกตั้งคาเครือ
ขาย

•	 [การติดตั้งเครือขาย]: เริ่มติดตั้งแบบมีสายหรือไรสายเพื่อ
ใชงานเครือขาย

•	 [ดูการตั้งคาเครือขาย]: แสดงสถานะเครือขายปจจุบัน
•	 [ดูการตั้งคาไรสาย]: แสดงสถานะ Wi-Fi ปจจุบัน 
•	 [ชื่อผลิตภัณฑของคุณ:]: ตั้งชื่อเครื่องเลนนี้ใหมสำาหรับการ

ระบุตัวตนในเครือขายภายในบาน
•	 [สัญญาณขัดจังหวะ Miracast]: เปดหรือปด Miracast
•	 [เบราเซอร Miracast]: สแกนอุปกรณ Miracast
•	 [บทบาท Miracast]: บังคับใหเครื่องเลนนี้เปนเจาของกลม 

หรือเลือกอุปกรณที่จะเปนเจาของกลมโดยอัตโนมัติ
•	 [อัตโนมัติ]: หนาที่ของเจาของกลม คือการกำาหนดโดย

อัตโนมัติระหวางอุปกรณแหลงที่มา และเครื่องเลนนี้ เมื่อ
มีการสรางการเชื่อมตอ

•	 [เจาของกลม]: บังคับเครื่องเลนนี้เปนเจาของกลม 
และอนุญาตใหเลือกชองที่จะสรางการเชื่อมตอกับอุปก
รณแหลงที่มา 

คาโปรด (ภาษา, ควบคุมการใชงาน...)

1 กด 

2 เลือก [ตั้งคา] > [คาโปรด] เพื่อเขาใชตัวเลือกตั้งคาโปรด
•	 [เมนูภาษา]: เลือกภาษาเมนูที่แสดงบนหนาจอ
•	 [เสียง]: เลือกภาษาเสียงพากยสำาหรับวิดีโอ
•	 [บทบรรยาย]: เลือกภาษาคำาบรรยายสำาหรับวิดีโอ
•	 [เมนูดิสก]: เลือกภาษาเมนูสำาหรับดิสกวิดีโอ
•	 [ผปกครองควบคุม]: จำากัดการเขาใชงานดิสกที่ไมเขารหัส

การจัดอันดับ ปอน "0000" เพื่อเขาสตัวเลือกจำากัดการใชงาน 
ในการเลนดิสกที่ไมตองคำานึงถึงการจัดอันดับ ใหเลือกระดับ 
"8"

•	 [ภาพพักหนาจอ]: เปดหรือปดโหมดพักหนาจอ หากเปด หนา
จอจะเขาสโหมดไมใชงานเมื่อไมมีการใชงานใดๆ มากกวา 10 
นาที (เชน ในโหมดหยุดชั่วคราวหรือหยุด)

•	 [การยายบทบรรยายอัตโนมัติ]: เปดหรือปดการยายคำา
บรรยาย หากเปด จะมีการปรับตำาแหนงคำาบรรยายโดยอัตโน
มัติเพื่อใหพอดีกับหนาจอทีวี (คุณสมบัตินี้ใชงานกับทีวี Philips 
บางรนเทานั้น)

•	 [เปลี่ยนรหัสผาน]: ตั้งคาหรือเปลี่ยนรหัสผานเพื่อเลนดิสกที่
จำากัด ปอน "0000" หากไมมีรหัสผานหรือถาคุณลืมรหัสผาน

•	 [สแตนดบายอัตโนมัติ]: เปดหรือปดสแตนดบายอัตโนมัติ 
หากเปด เครื่องเลนจะสวิตชเขาสสแตนดบายหลังจากไมมีการ
ใชงานเปนเวลา 30 นาที (เชน ในโหมดหยุดชั่วคราวหรือหยุด)

•	 [VCD PBC]: แสดงหรือขามเมนูเนื้อหาสำาหรับ VCD และ 
SVCD

•	 [เลนแผนดิสกอัตโนมัติ]: เปดหรือปดใชงานการเลนดิสกโดย
อัตโนมัติหลังจากเปดการทำางาน

•	 [เลนอัตโนมัติหลังจากวิดีโอ]: เปดหรือปดใชงานการเลน
แบบเรียงลำาดับวิดีโอจาก USB

หมายเหตุ

 • หากไมมีภาษาที่ตองการในภาษาดิสก เสียงหรือคำาบรรยาย คุณสามารถเลือก [อื่นๆ] 
จากตัวเลือกเมนูและปอนรหัสภาษา 4 หลักโดยดูรหัสไดจากดานหลังของคมือนี้

 • หากคุณเลือกภาษาที่ไมมีบนดิสก เครื่องเลนนี้จะใชภาษาที่เปนคาเริ่มตนของดิสก
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ตัวเลือกขั้นสูง (ลบหนวยความจำา...)

1 กด 

2 เลือก [ตั้งคา] > [ขั้นสูง] เพื่อเขาใชตัวเลือกตั้งคาขั้นสูง
•	 [BD-Live security]: จำากัดหรืออนุญาตใหเขาใชงาน BD-

Live (เฉพาะสำาหรับดิสก BD-Live ที่ผใชจัดทำาขึ้นที่ไมใชเชิง
พาณิชย)

•	 [โหมดรวมเสียง]: ควบคุมเอาตพุตเสียงสเตอริโอ 2 แชนเนล
•	 [อัพเดตซอฟตแวร]: เลือกเพื่ออัปเดตซอฟตแวรจากเครือขาย

หรือจากอุปกรณเก็บขอมูล USB
•	 [ลบหนวยความจำา]: ลบ BD-Live ที่ดาวนโหลดลงในอุปก

รณเก็บขอมูล USB กอนหนา โฟลเดอร "BUDA" จะถูกสราง
โดยอัตโนมัติเพื่อจัดเก็บ BD-Live ที่ดาวนโหลด

•	 [รหัส DivX® VOD]: แสดงรหัสลงทะเบียน DivX® หรือรหัส
ยกเลิกการลงทะเบียนสำาหรับเครื่องเลนนี้

•	 [ขอมูลเวอรชัน]: แสดงเวอรชันซอฟตแวรของเครื่องเลนนี้
•	 [เรียกคืนการตั้งคาดีฟอลต]: รีเซ็ตเครื่องเลนนี้ไปที่คาเริ่มตน

จากโรงงาน ยกเวนรหัสผานและระดับการควบคุมการใชงาน
หลัก

หมายเหตุ

 • คุณไมสามารถจำากัดการเขาใชอินเตอรเน็ตบนดิสก Blu-ray ที่ขายทั่วไปได
 • กอนที่คุณจะซื้อวิดีโอ DivX และเลนวิดีโอบนเครื่องเลนนี้ โปรดลงทะเบียนเครื่องเลนนี้

บน www.divx.com โดยใชรหัส DivX VOD

3 อัพเดตซอฟตแวร

กอนที่จะอัพเดตซอฟตแวรของเครื่องเลนนี้ โปรดตรวจสอบ
เวอรชันปจจุบันของซอฟตแวร:
•	 กด  แลวเลือก [ตั้งคา] > [ขั้นสูง] > [ขอมูลเวอรชัน] 

แลวกด OK

อัพเดตซอฟตแวรผานอินเตอรเน็ต

1 เชื่อมตอเครื่องเลนกับอินเตอรเน็ต (ดูที่ "ตั้งคาเครือขาย")

2 กด , และเลือก [ตั้งคา]

3 เลือก [ขั้นสูง] > [อัพเดตซอฟตแวร]> [เครือขาย]
 » หากตรวจพบการอัพเกรดสื่อ เครื่องจะใหคุณเริ่มอัพเดต

4 ทำาตามคำาแนะนำาบนหนาจอทีวีเพื่ออัพเดตซอฟตแวร
 » เมื่อการอัพเดตเสร็จสิ้น เครื่องเลนนี้จะปดและเปดอีกครั้ง

โดยอัตโนมัติ

อัปเดตซอฟตแวรผาน USB

1 ตรวจสอบซอฟตแวรเวอรชันลาสุดบน 
www.philips.com/support
•	 คนหารนของคุณและคลิกบน "ซอฟตแวรและไดรเวอร"

2 ดาวนโหลดซอฟตแวรลงในอุปกรณเก็บขอมูล USB

a เปดซิปไฟลที่ดาวนโหลดและตรวจสอบใหแนใจวา
โฟลเดอรที่เปดซิปชื่อ "UPG"

b วางโฟลเดอร "UPG" ในไดเรคทอรีราก

3 เชื่อมตออุปกรณเก็บขอมูล USB เขากับชองเสียบ  (USB) 
ของเครื่องเลนนี้

4 กด , และเลือก [ตั้งคา]

5 เลือก [ขั้นสูง] > [อัพเดตซอฟตแวร]> [USB]
 » หากตรวจพบการอัพเกรดสื่อ เครื่องจะใหคุณเริ่มอัปเดต

6 ทำาตามคำาแนะนำาบนหนาจอทีวีเพื่ออัปเดตซอฟตแวร
 » เมื่อการอัปเดตเสร็จสิ้น เครื่องเลนนี้จะปดและเปดอีกครั้ง

โดยอัตโนมัติ

ขอควรระวัง

 • อยาปดเครื่องหรือถอดอุปกรณเก็บขอมูล USB ขณะกำาลังอัปเดตซอฟตแวรเนื่องจากอาจ
ทำาใหเครื่องเลนเกิดความเสียหายได
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4 ขอมูลจำาเพาะ
ผลิตภัณฑ

หมายเหตุ

 • ขอมูลจำาเพาะอาจเปลี่ยนแปลงไดโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

รหัสโซน (Region Code)
เครื่องเลนนี้สามารถเลนดิสกที่มีรหัสโซนตอไปนี้

DVD Blu-ray ประเทศ

  เอเชียแปซิฟก, ไตหวัน, 
เกาหลี

รูปแบบสื่อ

•	 BD-วิดีโอ, BD 3D
•	 DVD-วิดีโอ, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R/-R 

DL (Dual Layer)
•	 VCD/SVCD
•	 Audio CD, CD-R/CD-RW, MP3 media, WMA media, 

ไฟล JPEG
•	 DivX (Ultra)/DivX Plus HD media, MKV media
•	 อุปกรณเก็บขอมูลแบบ USB

รูปแบบไฟล

•	 เสียง: 
•	 .aac, .mka, .mp3, .wma, .wav, .m4a, .flac, .ogg

•	 วิดีโอ: 
•	 .avi, .divx, .mp4, .m4v, .ts, .mov, .mkv, .m2ts, .mpg, 

.mpeg, .3gp
•	 ภาพ: .jpg, .jpeg, .gif, .png

A

รูปแบบเสียง

ผลิตภัณฑนี้รองรับไฟลเสียงตอไปนี้

สวนเพิ่ม
เติม

คอนเทนเนอร การเขารหัส
เสียง

อัตราบิต

.mp3 MP3 MP3 สูงถึง 320 kbps

.wma ASF WMA สูงถึง 192 kbps
WMA Pro สูงถึง 768kbps

.aac AAC AAC, HE-
AAC

สูงถึง 192 kbps

.wav WAV PCM 27.648 Mbps

.m4a MKV AAC 192 kbps
ALAC สูงถึงอัตราการสม

ตัวอยาง 192kHz
.mka MKA PCM 27.648 Mbps
  AC-3 640kbps
  DTS core 1.54 Mbps
  MPEG 912 kbps
   MP3 สูงถึง 320 kbps
  WMA สูงถึง 192 kbps

WMA Pro สูงถึง 768kbps
  AAC, HE-

AAC
สูงถึง 192 kbps

.flac FLAC FLAC สูงถึง 24 บิตตอหนึ่ง
ตัวอยาง

.ogg OGG Vorbis อัตราบิตผันแปร 
ขนาดบล็อก (Block 
Size) สูงสุด 4096

FLAC สูงถึงอัตราการสม
ตัวอยาง 192kHz

OGGPCM ไมมีขอจำากัด
  MP3 สูงถึง 320 kbps

รูปแบบภาพ

หากคุณมีทีวีความละเอียดสูง ผลิตภัณฑนี้ชวยใหคุณเลนไฟลวิดี
โอดวย:
•	 ความละเอียด: 1920 x 1080 พิกเซลที่
•	 อัตราเฟรม: 6 ~ 30 เฟรมตอวินาที 
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ไฟล .avi ในรูปแบบ AVI (หรือไฟล .ts ในรูปแบบ TS)

การเขารหัสเสียง การเขารหัสวิดีโอ อัตราบิต

PCM, AC-3, DTS 
core, MP3, WMA, 
DD+

DivX 3.11, 
DivX 4.x, DivX 5.x, 
DivX 6.x

สูงสุด 10 Mbps

 MPEG 1, MPEG 2 40 Mbps
 MPEG 4 SP / ASP 38.4 Mbps
 H.264/AVC สูงถึง 

HiP@5.1
25 Mbps

 WMV9 45 Mbps

ไฟล .divx ใน AVI container

การเขารหัสเสียง การเขารหัสวิดีโอ อัตราบิต

PCM, AC-3, DTS 
core, MP3, WMA, 
DD+

DivX 3.11, 
DivX 4.x, DivX 5.x, 
DivX 6.x

สูงสุด 10 Mbps

ไฟล .mp4 หรือ .m4v ใน MP4 container

การเขารหัสเสียง การเขารหัสวิดีโอ อัตราบิต

AC-3, MPEG, MP3, 
AAC, HE-AAC, 
DD+

MPEG 1, MPEG 2 40 Mbps

MPEG 4 ASP 38.4 Mbps
H.264/AVC สูงถึง 
HiP@5.1

25 Mbps

ไฟล .mov ในรูปแบบ MOV

การเขารหัสเสียง การเขารหัสวิดีโอ อัตราบิต

AC-3, MPEG, MP3, 
AAC, HE-AAC

MPEG 1, MPEG 2 40 Mbps

MPEG 4 ASP 38.4 Mbps
H.264/AVC สูงถึง 
HiP@5.1

25 Mbps

ไฟล .mkv ใน MKV container

การเขารหัสเสียง การเขารหัสวิดีโอ อัตราบิต

PCM, AC-3, DTS 
core, MPEG, MP3, 
WMA, AAC, HE-
AAC, DD+, FLAC

DivX Plus HD 30 Mbps

MPEG 1, MPEG 2 40 Mbps
MPEG 4 ASP 38.4 Mbps
H.264/AVC สูงถึง 
HiP@5.1

25 Mbps

WMV9 45 Mbps

ไฟล .m2ts ในรูปแบบ MKV

การเขารหัสเสียง การเขารหัสวิดีโอ อัตราบิต

PCM, AC-3, DTS 
core, MPEG, MP3, 
WMA, AAC, HE-
AAC, DD+

MPEG 1, MPEG 2 40 Mbps

MPEG 4 ASP 38.4 Mbps
H.264/AVC สูงถึง 
HiP@5.1

25 Mbps

WMV9 45 Mbps

ไฟล .mpg และ .mpeg ใน PS container

การเขารหัสเสียง การเขารหัสวิดีโอ อัตราบิต

PCM, DTS core, 
MPEG, MP3

MPEG 1, MPEG 2 40 Mbps

ไฟล .3gp ในรูปแบบ 3GP

การเขารหัสเสียง การเขารหัสวิดีโอ อัตราบิต

AAC, HE-AAC MPEG 4 ASP 38.4 Mbps
 H.264/AVC สูงถึง 

HiP@5.1
สูงสุด 25 Mbps

วิดีโอ

•	 ระบบสัญญาณ: PAL / NTSC
•	 เอาตพุต HDMI: 480i/576i, 480p/576p, 720p, 1080i, 

1080p, 1080p/24Hz

เสียง

•	 เอาตพุตดิจิตอล: 0.5 Vp-p (75 โอหม)
•	 โคแอกเชียล

•	 เอาตพุต HDMI
•	 ความถี่การสมตัวอยาง:

•	 MP3: 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz
•	 WMA: 44.1 kHz, 48 kHz

•	 อัตราบิตคงที่:
•	 MP3: 112 kbps - 320 kpbs
•	 WMA: 48 kpbs - 192 kpbs
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Wi-Fi

•	 มาตรฐานระบบไรสายที่รองรับ: 
IEEE 802.11 b / g / n ( 2.4 GHz )

USB

•	 ความสามารถในการใชรวมกันได: USB ความเร็วสูง (2.0)
•	 รองรับกลม: กลมอุปกรณเก็บขอมูล USB
•	 ระบบไฟล: FAT16, FAT32
•	 พอรต USB: 5V , 500mA
•	 รองรับ HDD (ฮารดดิสกไดรฟแบบพกพา): อาจ

จำาเปนตองใชแหลงไฟฟาจากภายนอก

ตัวเครื่อง

•	 ระดับแหลงจายไฟ: 110-240V~, 50Hz -60Hz
•	 การใชพลังงาน: 11 W
•	 การใชพลังงานในโหมดสแตนดบาย: < 0.5 W
•	 ขนาด (กวาง x สูง x ลึก): 310 x 39.5 x 217.7 (มม.) 
•	 นหนักสุทธิ: 1.12 กก.

อุณหภูมิในการทำางาน & ความชื้นสัมพัทธ
•	 0°C ถึง 45°C, 5% ถึง 90% ความชื้นสัมพัทธสำาหรับทุก

สภาพอากาศ

อุณหภูมิการจัดเก็บ & ความชื้นสัมพัทธ
•	 -40 °C ถึง 70 °C, 5% ถึง 95%

อุปกรณเสริม

•	 รีโมทคอนโทรลและแบตเตอรี่
•	 คมือผใช
•	 สาย HDMI

เลเซอร

•	 ชนิดเลเซอร (ไดโอด): AlGaInN (BD), AlGaInP (DVD/CD)
•	 ความยาวคลื่น: 398nm ถึง 413nm (BD), 645nm ถึง 664nm 

(DVD), 770nm ถึง 800nm(CD)
•	 กำาลังเอาตพุต: 1.7mW (BD), 0.19mW(DVD), 0.25mW 

(CD)

5 วิธีแกไขปญหา

หมายเหตุ

 • สำาหรับขอมูลจำาเพาะและอัตรากระแสไฟฟาที่ใช โปรดดูจากปายระบุขอมูลผลิตภัณฑที่
อยดานหลังหรือดานใตของเครื่อง

 • กอนที่คุณจะเชื่อมตอหรือเปลี่ยนแปลงการเชื่อมตอ ตรวจดูใหแนใจวาไดถอดอุปก
รณออกจากปลั๊กไฟแลว

คำาเตือน

 • อันตรายจากไฟฟาช็อต หามถอดฝาครอบตัวเครื่องของเครื่องเลนออกโดยเด็ดขาด

เพื่อรักษาการรับประกันใหมีผลใชได หามซอมแซมระบบดวยตัว
คุณเอง 
หากคุณประสบปญหาการใชงานเครื่องเลนนี้ ใหตรวจสอบ
ประเด็นตอไปนี้กอนที่จะยื่นคำารองขอรับบริการ หากคุณยังคงประ
สบปญหา ใหลงทะเบียนเครื่องเลนของคุณ และขอรับบริการไดที่ 
www.philips.com/support 
หากคุณติดตอ Philips โปรดแจงหมายเลขรนและหมายเลข
ผลิตภัณฑของเครื่องเลนนี้ หมายเลขรนและหมายเลข
ผลิตภัณฑมีอยที่ดานหลังเครื่องเลนนี้ เขียนหมายเลขดานลางนี้: 
หมายเลขรน ________________________________
หมายเลขผลิตภัณฑ ___________________________

ตัวเครื่อง

ปุ่มบนเครื่องเลนไมทำางาน
•	 ถอดปลั๊กเครื่องเลนออกจากเตารับ แลวเสียบปลั๊กอีกครั้ง

ภาพ

ไมมีภาพ
•	 ตรวจสอบใหแนใจวาทีวีถูกปรับไปยังแหลงอินพุตที่ถูกตองของ

เครื่องเลนนี้

ไมมีภาพในการเชื่อมตอ HDMI
•	 ตรวจสอบวาสาย HDMI ไมขัดของ หากสายขัดของ เปลี่ยน

สาย HDMI ใหม
•	 บนรีโมทคอนโทรล กด  แลวกด “731” (ปุ่มตัวเลข) เพื่อกคืน

การแสดงภาพ หรือรอ 10 วินาทีเพื่อการกคืนอัตโนมัติ
•	 หากเครื่องเลนนี้เชื่อมตอกับอุปกรณแสดงภาพที่ไมไดรับ

อนุญาตผานสาย HDMI อาจจะปรากฏสัญญาณเสียง/ภาพ

ดิสกไมเลนวิดีโอความละเอียดสูง
•	 ตรวจสอบใหแนใจวาดิสกมีวิดีโอความละเอียดสูง
•	 ตรวจสอบใหแนใจวาดิสกมีวิดีโอความละเอียดสูง 
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เสียง

เอาตพุตเสียงจากทีวี
•	 ตรวจสอบใหแนใจวาสายสัญญาณเสียงเชื่อมตอกับอินพุตเสียง

ของทีวี
•	 ตรวจสอบใหแนใจวาทีวีถูกปรับไปยังแหลงอินพุตที่ถูกตองของ

เครื่องเลนนี้

ไมมีเอาตพุตเสียงจากลำาโพงอุปกรณเสียงภายนอก (โฮม
เธียเตอรหรือแอมพลิไฟเออร)
•	 ตรวจสอบใหแนใจวาสายสัญญาณเสียงเชื่อมตอกับอินพุตเสียง

ของเครื่องเสียง 
•	 สลับอุปกรณเสียงภายนอกไปที่ชองสัญญาณอินพุตเสียงที่

ถูกตอง

ไมมีเสียงในการเชื่อมตอ HDMI
•	 คุณอาจจะไมไดยินเสียงจากเอาตพุต HDMI หากอุปกรณที่

เชื่อมตอไมไดมาตรฐาน HDCP หรือใชไดกับ DVI เทานั้น

ไมมีเอาตพุตเสียงรองสำาหรับคุณสมบัติภาพซอน
•	 เมื่อเลือก [Bitstream] ภายใตเมนู [เสียง HDMI] หรือ 

[เสียงดิจิตอล] จะเปนการปดเสียงอินเตอรแอกทีฟ เชน เสียง
รองสำาหรับคุณสมบัติภาพซอน ยกเลิกการเลือก [Bitstream]

เลน

เลนแผนดิสกไมได 
•	 ใหทำาความสะอาดแผนดิสก 
•	 ตรวจสอบใหแนใจวาโหลดดิสกถูกตอง
•	 ตรวจสอบใหแนใจวาเครื่องเลนนี้รองรับแผนดิสก ดู "ขอมูล

จำาเพาะผลิตภัณฑ"
•	 ตรวจสอบใหแนใจวาผลิตภัณฑนี้รองรับรหัสรหัสโซนของ 

DVD หรือ BD
•	 สำาหรับ DVD±RW หรือ DVD±R ตรวจสอบใหแนใจวาดิ

สกไดดำาเนินการจนขั้นตอนสุดทายแลว

เลนไฟลวิดีโอ DivX ไมได
 • ตรวจสอบใหแนใจวาไฟลวิดีโอ DivX นั้นสมบูรณ
 • ตรวจสอบใหแนใจวานามสกุลไฟลวิดีโอถูกตอง

คำาบรรยาย DivX ปรากฏขึ้นไมถูกตอง
 • ตรวจสอบใหแนใจวาไฟลบทบรรยายมีชื่อไฟลเหมือนชื่อ

ไฟลวิดีโอ DivX 
 • ตรวจสอบใหแนใจวาไฟลบทบรรยายมีนามสกุลไฟลที่รองรับ

โดยเครื่องเลนนี้ (.srt, .sub, .txt, .ssa, หรือ .smi)

ไมสามารถอานเนื้อหาของอุปกรณเก็บขอมูล USB ที่เชื่อมตอ
 • ตรวจสอบวารูปแบบของอุปกรณเก็บขอมูล USB ใชงานรวมกับ

เครื่องเลนนี้ได
 • ตรวจสอบวาระบบไฟลบนอุปกรณเก็บขอมูล USB รองรับโดย

เครื่องเลนนี้
 • สำาหรับ USB HDD (ฮารดดิสกไดรฟแบบพกพา): อาจ

จำาเปนตองใชแหลงไฟฟาจากภายนอก  

สัญลักษณ 'ไมมีรายการ' หรือ 'x' จะปรากฏบนทีวี
 • ไมสามารถทำางานได

คุณสมบัติ EasyLink ใชงานไมได
•	 ตรวจสอบใหแนใจวาเครื่องเลนนี้เชื่อมตอกับ EasyLink TV ของ 

Philips และเปดใชตัวเลือก EasyLink (ดูที่ "ใชงานแผนดิสก 
Blu-ray/ เครื่องเลน DVD" > "ใชงาน Philips EasyLink")

ไมสามารถเขาใชคุณสมบัติ BD-Live
•	 ตรวจสอบใหแนใจวาเครื่องเลนนี้เชื่อมตอกับเครือขาย (ดูที่ 

"ใชงานแผนดิสก Blu-ray/เครื่องเลน DVD" > "ตั้งคาเครือ
ขาย")

•	 ตรวจสอบใหแนใจวาไดทำาการติดตั้งเครือขาย (ดูที่ "ใชงาน
แผนดิสก Blu-ray/เครื่องเลน DVD" > "ตั้งคาเครือขาย")

•	 ตรวจสอบวาดิสก Blu-ray รองรับคุณสมบัติ BD-Live
•	 ลบหนวยความจำาเก็บขอมูล (ดูที่ "เปลี่ยนการตั้งคา" > ตัว

เลือกขั้นสูง (ความปลอดภัย BD-Live, ลบหนวยความจำาเก็บ
ขอมูล...)")

เครือขาย

ไมพบเครือขายไรสายหรือภาพผิดเพี้ยน
•	 ตรวจสอบใหแนใจวาไดทำาการติดตั้งเครือขายอยางถูกตอง

แลว (ดูที่ "ใชงานแผนดิสก Blu-ray/เครื่องเลน DVD" > "ตั้ง
คาเครือขาย")

•	 ตรวจสอบใหแนใจวาไดทำาการติดตั้งเครือขาย (ดูที่ "ใชงาน
แผนดิสก Blu-ray/เครื่องเลน DVD" > "ตั้งคาเครือขาย")

•	 ตรวจสอบวาเครือขายไรสายไมถูกรบกวนโดยเตาไมโครเวฟ 
โทรศัพท DECT หรืออุปกรณ Wi-Fi อื่นๆ ที่อยใกลเคียง 

•	 หากเครือขายไรสายทำางานไมเปนปกติ ใหลองติดตั้งเครือขาย
แบบมีสาย (ดู "ใชงานแผนดิสก Blu-ray/เครื่องเลน DVD" > 
"ตั้งคาเครือขาย")

บริการอินเตอรเน็ตไมทำางาน
•	 ตรวจสอบใหแนใจวาไดทำาการติดตั้งเครือขายอยางถูกตอง

แลว (ดูที่ "ใชงานแผนดิสก Blu-ray/เครื่องเลน DVD" > "ตั้ง
คาเครือขาย")

•	 ตรวจสอบใหแนใจวาไดทำาการติดตั้งเครือขาย (ดูที่ "ใชงาน
แผนดิสก Blu-ray/เครื่องเลน DVD" > "ตั้งคาเครือขาย")

•	 ตรวจสอบการเชื่อมตอเราเตอร (ดูเราเตอรในคมือผใช)
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บริการอินเตอรเน็ตทำางานชา
•	 ดูขอมูลเกี่ยวกับชวงสัญญาณ อัตราถายโอนและปจจัยอื่นๆ 

เกี่ยวกับคุณภาพสัญญาณในคมือผใชของเราเตอรไรสาย
•	 คุณตองมีการเชื่อมตออินเตอรเน็ตความเร็วสูงสำาหรับเราเต

อรของคุณ

วิดีโอ 3D

ไมสามารถดูเอฟเฟกซ 3D
•	 ตรวจสอบวาไดเปดเอาตพุต 3D แลว (ดูที่ "ใชดิสก Blu-ray/

เครื่องเลน DVD" > "เลนวิดีโอ Blu-ray 3D")
•	 ตรวจสอบวาชื่อดิสกที่จะเลนใชไดกับ Blu-ray 3D
•	 ่ตรวจสอบวาทีวีใช 3D และ HDMI ไดและตั้งคาทีวีไปที่โหมด 

3D (ดูที่คมือผใชทีวี)
•	 ตรวจสอบวาไดเปดใชงานแวนตา 3D แลว (ดูที่คมือผใชทีวี)

Miracast

ไมสามารถเลนและสตรีมวิดีโอออนไลนผาน Miracast ได
•	 ตรวจสอบใหแนใจวาไดเปดใชงานอุปกรณแหลงที่มา Miracast 

(โปรดดูคมือการใชงานของอุปกรณแหลงที่มา)
•	 ตรวจสอบใหแนใจวาไดเปดใชงาน Miracast บนเครื่องเลนนี้ 

(โปรดดู “ใชแผนดิสก Blu-ray/เครื่องเลน DVD ของคุณ” > 
“สตรีมมัลติมีเดียผาน Miracast”)

•	 หากการเชื่อมตอ Miracast ลมเหลว หรือเนื้อหาสื่อไมปรากฏ
โดยอัตโนมัติบนทีวีของคุณ ใหกด  และเลือก [ตั้งคา] > 
[เครือขาย] > [บทบาท Miracast] > [เจาของกลม] > 
[อัตโนมัติ] จากนั้นทำาการเชื่อมตอ Miracast ซ (โปรดดู 
“ใชแผนดิสก Blu-ray/เครื่องเลน DVD ของคุณ” > “สตรีม
มัลติมีเดียผาน Miracast”)

•	 ตรวจสอบใหแนใจวาอุปกรณแหลงที่มา Miracast รองรับการ
เลนวิดีโอจากอินเทอรเน็ตขณะทำาการสตรีม Miracast ไปยัง
เครื่องเลนภายนอกพรอมกัน (โปรดดูคมือการใชงานของอุปก
รณแหลงที่มา)
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"Blu-ray	3D	 	"	and	"Blu-ray	3D	 	"	logo	are	
trademarks of Blu-ray Disc Association.

  
HDMI,	and	HDMI	logo	and	High-Definition	
Multimedia Interface are trademarks or 
registered trademarks of HDMI licensing LLC in 
the United States and other countries.

 
The	Wi-Fi	CERTIFIED	Logo	is	a	certification	
mark of the Wi-Fi Alliance.

 
Manufactured under license from Dolby 
Laboratories. Dolby and the double-D symbol 
are trademarks of Dolby Laboratories.

  
ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video 
format created by DivX, LLC, a subsidiary 
of	Rovi	Corporation.	This	is	an	official	DivX	
Certified® device that plays DivX video. Visit 
divx.com for more information and software 
tools	to	convert	your	files	into	DivX	videos.
ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This 
DivX	Certified® device must be registered 
in order to play purchased DivX Video-on-
Demand (VOD) movies. To obtain your 
registration code, locate the DivX VOD section 
in your device setup menu. Go to vod.divx.com 
for more information on how to complete your 
registration.
DivX	Certified® to play DivX® and DivX Plus® 
HD (H.264/MKV) video up to 1080p HD 
including premium content.
DivX®,	DivX	Certified®, DivX Plus® HD 
and associated logos are trademarks of Rovi 

Corporation or its subsidiaries and are used 
under license.

  
For DTS patents,see http://patents.dts.com. 
Manufactured under license from DTS Licensing 
Limited. DTS, the Symbol, & DTS and the 
Symbol together are registered trademarks, and 
DTS 2.0+Digital Out is a trademark of DTS, Inc. 
© DTS, Inc. ALL Rights Reserved.  

 
BONUSVIEW™
'BD LIVE  ' and 'BONUSVIEW  ' are 
trademarks of Blu-ray Disc Association.

  
'DVD Video' is a trademark of DVD Format/
Logo Licensing Corporation.

  
Java and all other Java trademarks and logos are 
trademarks or registered trademarks of Sun 
Microsystems, Inc. in the United States and/or 
other countries.
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Abkhazian  6566
Afar      6565
Afrikaans     6570
Amharic     6577
Arabic     6582
Armenian  7289
Assamese  6583
Avestan     6569
Aymara     6589
Azerhaijani  6590
Bahasa Melayu   7783
Bashkir     6665
Belarusian  6669
Bengali     6678
Bihari     6672
Bislama     6673
Bokmål, Norwegian   7866
Bosanski    6683
Brezhoneg  6682
Bulgarian  6671
Burmese     7789
Castellano, Español 6983
Catalán  6765
Chamorro  6772
Chechen  6769
Chewa; Chichewa; Nyanja 7889
     9072
Chuang; Zhuang 9065
Church Slavic; Slavonic 6785
Chuvash  6786
Corsican  6779
Česky  6783
Dansk  6865
Deutsch  6869
Dzongkha  6890
English  6978
Esperanto  6979
Estonian  6984
Euskara  6985

  6976
Faroese  7079
Français  7082
Frysk  7089
Fijian  7074
Gaelic; Scottish Gaelic 7168
Gallegan  7176
Georgian  7565
Gikuyu; Kikuyu 7573
Guarani  7178
Gujarati  7185
Hausa  7265
Herero  7290
Hindi  7273
Hiri Motu  7279
Hrwatski  6779
Ido  7379
Interlingua (International)7365
Interlingue  7365
Inuktitut  7385

Inupiaq  7375
Irish  7165
Íslenska  7383
Italiano  7384
Ivrit  7269
Japanese  7465
Javanese  7486
Kalaallisut  7576
Kannada  7578
Kashmiri  7583
Kazakh  7575
Kernewek  7587
Khmer  7577
Kinyarwanda 8287
Kirghiz  7589
Komi  7586
Korean  7579
Kuanyama; Kwanyama 7574
Kurdish  7585
Lao  7679
Latina  7665
Latvian  7686
Letzeburgesch; 7666
Limburgan; Limburger 7673
Lingala  7678
Lithuanian  7684
Luxembourgish; 7666
Macedonian  7775
Malagasy  7771
Magyar  7285
Malayalam  7776
Maltese  7784
Manx  7186
Maori  7773
Marathi  7782
Marshallese  7772
Moldavian  7779
Mongolian  7778
Nauru  7865
Navaho; Navajo 7886
Ndebele, North 7868
Ndebele, South 7882
Ndonga  7871
Nederlands  7876
Nepali  7869
Norsk  7879
Northern Sami 8369
North Ndebele 7868
Norwegian Nynorsk; 7878
Occitan; Provencal 7967
Old Bulgarian; Old Slavonic 6785
Oriya  7982
Oromo  7977
Ossetian; Ossetic 7983
Pali  8073
Panjabi  8065
Persian  7065
Polski  8076
Português  8084

Pushto  8083
Russian  8285
Quechua  8185
Raeto-Romance 8277
Romanian  8279
Rundi  8278
Samoan  8377
Sango  8371
Sanskrit  8365
Sardinian  8367
Serbian  8382
Shona  8378
Shqip  8381
Sindhi  8368
Sinhalese  8373
Slovensky  8373
Slovenian  8376
Somali  8379
Sotho; Southern 8384
South Ndebele 7882
Sundanese  8385
Suomi  7073
Swahili  8387
Swati  8383
Svenska  8386
Tagalog  8476
Tahitian  8489
Tajik  8471
Tamil  8465
Tatar  8484
Telugu  8469
Thai  8472
Tibetan  6679
Tigrinya  8473
Tonga (Tonga Islands) 8479
Tsonga  8483
Tswana  8478
Türkçe  8482
Turkmen  8475
Twi  8487
Uighur  8571
Ukrainian  8575
Urdu  8582
Uzbek  8590
Vietnamese  8673
Volapuk  8679
Walloon  8765
Welsh  6789
Wolof  8779
Xhosa  8872
Yiddish  8973
Yoruba  8979
Zulu  9085

Language Code
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